
         

            На основу члана 56 Статута  Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 ) и члана 26 и 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (" Службени
лист Града Ниша ", број 1/2013)

 Градско веће Града Ниша, на  седници од 15.05.2014. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

     I Градско веће Града Ниша, покреће поступак  за именовање чланова  Савета за
људска и мањинска права.

 II    Поступак се покреће на основу јавног позива за прикупљање предлога за
чланове  Савета  за  људска  и  мањинска  права,  који  се  објављује  у  дневном  листу
„Народне новине“ и на званичном веб сајту Града Ниша  www. ni.rs

III  За реализацију овог Јавног позива, задужује се Служба за послове Градског
већа. 

 IV   Текст Јавног позива за прикупљање предлога за чланове Савета за људска и
мањинска права саставни је део закључка.
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На основу члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша  расписује 

Ј А В Н И   П О З И В
ради прикупљања предлога за чланове Савета за људска и мањинска права 

1. Градско веће Града Ниша, позива грађане, удужења грађана и невладине
организације, да поднесу образложене предлоге за  чланове Савета за људска и
мањинска права.

2. За председника и члана Савета за људска и мањинска права може бити
предложено и именовано лице, које испуњава следеће услове:

- да је држављанин Републике Србије
- да има искуства у заштити и унапрeђењу људских и мањинских права
- да се бави питањем националне равноправности у Граду

3. За председника и члана Савета за људска и мањинска права  не  може бити
предложено  и  именовано  лице,  које  је  одборник  Скупштине  Града  као  ни  члан
Градског већа.

4. Предлози за  председника и чланова Савета за људска и мањинска права,
подносе  се у року  од  7 (седам) дана од дана објављивања овог Јавног позива, на
прописаном обрасцу, који се може преузети са  званичног  веб сајта Града Ниша
www.  ni.rs или у Служби за послове Градског већа Града Ниша.

5. Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.

6.  Предлози  се  подносе  Служби  за  послове Градског  већа  Града  Ниша на
адресу, Ниш, ул. 7. Јули бр.2.

       Особа за контакт : Милан Златановић, тел. 018/504-714
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Република Србија
Град Ниш
Служба за послове Градског већа

________________________________________________________________________________

Предмет:  Пријава  на  Јавни  позив  ради  прикупљања  предлога  за  чланове
Савета за људска и мањинска права

Потребни подаци

Име и презиме:

Адреса:

Телефон: 

Факс:

e-mail:

Потребна документа за подношење пријаве

РБ Назив документа Напомена

1 Уверење о држављанству
- Уверење издаје Управа за грађанска стања и 
опште послове

2 Кратка биографија

- доказ да има искуства у заштити и унапрeђењу 
људских и мањинских права
- доказ да се бави питањем националне 
равноправности у Граду

Образложење:___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Пријава се подноси Служби за послове Градског већа, ул. 7. јули бр. 2, Ниш. 
Особа за контакт: Милан Златановић, тел. 018/504-714 
Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

У Нишу, ______________ године
Потпис подносиоца пријаве


